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1. Algemene informatie 
 
Naam van de Route: Sy Wandelvierdaagse: Traject 3 

Opsteller: Dirk v.d. Oetelaar en Hans van Doremalen 

Vertrekpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  
Aankomstpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  

Afstand: 41,5 km 

Moeilijkheidsgradatie: licht | normaal | pittig | zwaar | zeer zwaar 
Hoogteverschil: totale stijging/daling = 1.010m, langste stijging = 185m 

Hoogste punt v.d. route: 438m (Ter hoogte van afslag 48 van de snelweg E25) 

Laagste punt v.d. route: 120m (de Ourthe en de HerBerg) 

Parkeren: tegenover de HerBerg, op gratis parkeerterrein 
Horeca: in Ferrières (na 32,5 km) en bij Ferme de Pâlogne (na 40 km) 

Bijzonderheden: deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen  

Datum opstellen: versie 1.1: 22 december 2013 // versie 1.0: 8 augustus 2009  

 

2. Inleiding 
 
Het heeft letterlijk heel wat “voeten in de aarde” gehad (en misschien is “voeten op de paden” 

wel meer toepasselijk). Maar het resultaat mag er zijn: traject 3 van wat uiteindelijk, samen 

met de routes 1, 2 en 4, de Sy wandel 4-daagse zal vormen. Ook deze route biedt weer heel wat 

“kilometer-zwerf” genot door de omgeving van Sy. En het is zeker geen kattenpies, je gaat op pad 

voor bijna 42 authentieke Ardenner wandel-kilometers waarbij je en passent ruim 1000 hoogtemeters 

zult overbruggen. En dat terwijl je misschien 1 of 2 dagen eerder al traject 1 en traject 2  
van de Sy Vierdaagse heeft gelopen.  

 
Hou bij deze wandeling rekening met een forse ‘onderwegtijd’ en besef dat je over een meer dan 

gemiddelde conditie zult moeten beschikken om deze wandelklus te klaren. Maar, dan heb je 

na afloop ook een voldaan gevoel en de nodige belevenissen, om onder het genot van een drankje 

aan de HerBerg bar, nog eens op terug te kijken. Wij wensen je alvast een prettige  

en vooral sportieve wandeling toe.  

 
 

3. Aard van de wegen 
 

Deze route gaat afwisselend over verkeers-luwe asfaltweggetjes, half verharde wegen en bospaadjes. 

Soms is de ondergrond hard, dan weer zacht, soms nat en dan weer droog. Met name als het 

geregend heeft, kunnen sommige paden erg glad en drassig zijn!  
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4. Aanbevolen uitrusting 
 

• Goede en stevige (berg)schoenen van 'BC' kwaliteit // eenvoudig rugzakje met regenpak. 

• Kaart van de omgeving, evt. kompas // drinken en eten // wat geld. 

• Zaklamp // opgeladen GSM-telefoon // EHBO-setje. 

 

5. Route-aanduiding 
 

Deze route is niet expliciet gemarkeerd. Je zult diverse tekens en markeringen tegenkomen maar die 
hebben niets met deze wandeling te maken. Bij sommige stukken van deze route kan je je echter wel 

oriënteren met behulp van eventueel aanwezige GR tekens: "= GR" betekent dat je wel de GR route 

volgt. "¹GR" betekent dat de "GR" hier niet verder gaat.  

 
Ook komt het voor dat er als oriëntatiepunt `blauwe wandelaars bordjes` gebruikt worden. 

Deze bordjes geven de richting aan die we gaan volgen. In de wandeling herken je die verwijzingen 

doordat er de afkorting B.W.B. gevolgd door de tekst van het bordje vermeld staat.  
 

6. Kaarten 
 

- NGI-kaart, nummer: 49/5-6, schaal 1:20.000 (1 cm = 200m). Deze kaart is ook te koop in de 

HerBerg. Vraag erom bij de dienstdoende huttenwaard.  
- NGI-kaart, nummer 49/7-8. Een stuk (7 km) van de route gaat over deze kaart. De route is 

echter zodanig beschreven dat het niet per se nodig is om deze kaart aan te schaffen. Deze 

kaart is niet op de HerBerg verkrijgbaar. Als je dit toch wilt, zal je een gespecialiseerde 

kaartboekwinkel moeten raadplegen.  
 

7. Routebeschrijving 
 
 

A: van Sy naar My (4 KM) 

o Het eerste stuk van deze wandeling is tot vlak voor My gelijk aan het begin 

van de wandeling "Sy-Comblain-Sy".  
- Dus, je verlaat de HerBerg en gaat wederom meteen linksaf. Volg deze teerweg onder 

het spoorviaduct door. En ga vervolgens met een grote linkse bocht om "hotel de la Gare" 

heen.  

- Na het passeren van dit hotel, zie je rechts in de berghelling bij twee grote oude lindebomen 
een blauw-wandelaars-bordje (B.W.B.). Dit bordje geeft aan dat dit pad je naar Pâlogne, 
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Logne en Vieuxville voert. Dit pad blijkt ook een onderdeel van de GR-57 te zijn. Die herken je 

aan de rood-witte tekens. De route die je nu gaat lopen heet het "Sentier des Crêtes".  

- Neem dit "Sentier" en bestijg de steile helling.  

- Je blijft gewoon de GR-tekens volgen totdat je bovenaan bent gekomen. Er zijn vast wel een 

paar doorkijkjes te vinden met een prachtig uitzicht op en over de Ourthe-vallei.  

- Zo'n 400 meter verder kom je bij een asfaltweggetje uit. Ook hier heb je weer een fantastische 
view over de Ourthe.  

- Volg deze weg zo'n 500 meter. De weg maakt dan een scherpe bocht naar rechts.  

- Ga in deze bocht linksaf. Volgens het B.W.B. volg je nu een (stijgend) pad: "Balade de Lapins" 
in de richting "My". Volg dit pad tot een kruising van paden (na ± 500 m).  

- Ga op deze kruising rechtdoor, volgens het B.W.B. o.a. in de richting "My". Volg dit pad, dat 
verderop een teerweggetje wordt, tot een volgende kruising (± 1 km).  

o Dit punt is makkelijk herkenbaar aan de 3 bomen, 2 kruisen en 1 bank. En dit alles op 

een hoogte van ca. 270m.  

- Ga op deze kruising linksaf. Na zo'n 100 meter zie je links een B.W.B. dat je onder andere 
duidelijk maakt dat je rechtsaf naar My kunt. En dit alles via het "Vôye di so Pièrzé".  

- Ga hier rechtsaf en je zult ontdekken dat deze "Vôye" een dalende en prachtig diep 

uitgesleten "holle weg" is. Aan het einde gaat dit pad over in een asfaltweggetje en loop je 

langs de eerste huizen van "My". Je komt uit op een andere asfaltweg, recht tegenover een 
huis dat kennelijk in 2000 is gebouwd.  

- Ga hier linksaf en volg deze dalende weg tot bij het huis aan de linkerkant met nummer 5.  

- Ga hier rechtsaf. Daal af met het trapje naar de tunnel, die je onder de doorgaande weg zal 
helpen. Aan de andere kant blijk je op een alleraardigst stukje van dit ingeslapen dorp te zijn 

uitgekomen.  

o Leuk plekje om te picknicken!  

- Daal verder af naar de weg. Ga hier linksaf. Je zit op de juiste weg als je nu meteen links een 
fontein met een alleraardigst waterloopje kunt bewonderen. Loop door in de richting van de 

kerk en buig met de weg mee naar rechts.  

 

 

B: Van My naar Burnontige (6,5 KM) 

- Net voorbij de kerk kom je uit op een driesprong met in het midden een prachtige oude en 
vooral "holle" lindeboom. 

- Ga op de driesprong rechtdoor ("Terre du Jardin"). Je loopt nu recht op het kerkhof van My af.  
o Het staat je vrij om hier evt. een bezoek aan te brengen.  

- Ga, net voor dit kerkhof, met de weg mee naar links. Circa 100 meter verderop maakt de weg 
weer een bocht naar links. Iets verder zie je een B.W.B.  

- Ga hier, net voor de bocht, rechtsaf en volg het licht dalende pad tussen weilanden door. 

Volgens het B.W.B. volg je nu de "Vôye del Tscherâ" in de richting van Izier. In het bos zal het 
pad wat sterker gaan dalen. Je komt in een pittoresk beekdal uit, bij een weiland.  
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- Ga net voor dit weiland rechtsaf. Je loopt nu langs dit weiland verder omlaag tot je bij het 

beekje, de "Lembrée" uitkomt. Neem met een bruggetje deze stromende hindernis en volg 

aan de andere kant het stijgende pad in het verlengde van de brug totdat je zo'n 250 meter 
verder bij een Y-splitsing uitkomt. Je ziet hier links boven je het eind van een weiland.  

- Houdt hier links aan en volg het behoorlijk stijgende pad. Als het pad na zo'n 500 meter vanaf 

de Y-splitsing, wat vlakker wordt, kom je uit op een kruising van paden.  

- Ga hier linksaf en ga zo'n 50 meter verder door een stalen, rood-wit-rood-wit-etc., draaihek 
(tegen motorvoertuigen). Het pad naar rechts negeer je en 250 meter verder kom je op ‘n 

asfaltweggetje uit.  

- Ga hier rechtsaf (≠ GR). Volg dit verkeersluwe weggetje zo'n 500 meter en je komt uit op weer 
een ander asfaltweggetje.  

- Ga hier rechtsaf en ± 50 meter verder gelijk weer linksaf, een stijgend pad in. Bij een kruis 

tegen een boom en een pad naar rechts, ga je gewoon rechtdoor.  
o Kijk hier toch maar even naar rechts het paadje in en verbaas je over de merkwaardig 

gegroeide boom aan de rechterkant.  

o Als je wat verder gestegen bent, heb je naar rechts (evt. bij een bankje) een wel heel 

mooi uitzicht op de kerktoren van het dorpje Izier.  

- Je stijgt verder door tot aan het eerste pad naar links.  

- Ga hier linksaf. De route verloopt stijgend en negeer paden naar links en rechts. Tussen wat 

woningen door kom je bij het huis met nr. 57 op een asfaltweg uit.  

- Ga hier linksaf en volg deze weg tot het huis met nr. 59B.  

- Ga na dit huis een grindpad in ("Rue des Savenîres").  
o Dit stijgende pad bied je naar links een prachtig uitzicht op het gebied waar je net 

doorheen heeft gelopen.  

- Als je een houten chalet bent gepasseerd, wordt het pad een bospadje dat precies op de 
scheiding van een loof- en naaldbos ligt.  

o In het vroege najaar, kun je in dit stuk genieten van de veelvuldig aanwezige 

bosbessen. Deze vruchtjes eerst even wassen, alvorens ze op te eten. 

- Loop door tot je weer op een asfaltweg uitkomt.  

- Ga hier linksaf en volg deze weg zo'n 500 meter tot bij een Y-splitsing.  

o Je bent dan net een grote zendmast en waterbunker gepasseerd. En rechts zie je een 

bermkruis staan.  

- Houd op deze Y-splitsing links aan en volg de weg in de richting `Ferrière. Zo’n 150 meter 
verder is een afslag naar links (richting Ferrières). Ga hier nog zo`n 50 meter rechtdoor tot er 

naar rechts een wandelpad van de weg af steekt.  

- Ga hier rechtsaf. Volgens het B.W.B. volg je nu een route in de richting `Vôye di Brâ le 
Burnontige`, nr. 2. Dit pad loopt eerst nog door een weiland maar al gauw wordt het een licht 

stijgend bospad. Loop verder tot aan een kruising van paden.  

o Dit punt is makkelijk te herkennen daar hier een monument opgericht is ter 

herdenking van drie mannen die hier op 02-09-1944 zijn gefusilleerd.  
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- Ga hier rechtdoor (wederom B.W.B.: `Vôye di Brâ le Burnontige`, nr. 2). Wat verderop in het 

bos begint het pad te dalen en wordt het bij een huis (links) met nr. 6 een asfaltweggetje.  

- Loop een klein stukje door tot aan een T-splitsing. Dit zijn de laatste huizen van `Burnontige`.  
 

 

C: Van Burnontige naar Grand Trixhe (4,5 KM) 

- Ga hier linksaf en daal verder tot een viersprong van weggetjes, net na een huis (rechts) met 
nr. 22.  

- Steek deze viersprong recht over en ga een wandelpad in (B.W.B.: `Vôye di l`aqwise 
Jehanhé`, nr. 4). Even verder is er een kruising van paden. Hier ga je gewoon rechtdoor. En 

weer even verder steek je een beekje (de Ruissau du Martina) over. Volg het nu weer 

stijgende pad tot aan een gravelpad (= GR).  
- Ga hier linksaf en loop dit licht stijgende GR-pad helemaal af tot aan T-splitsing met een 

asfaltweggetje.  
- Ga hier rechtsaf (=GR). Rechts is er een huis met nr. 4. Volg dit pad iets meer dan zo`n 2 km. 

Het blijft een GR-route. Het pad loopt `dood` tegen de snelweg `E25`, `de Route du Soleil`.  
- Je wordt op dit punt naar links gedwongen. Na zo`n 200 meter dit alleraardigste `junglepad` 

gevolgd te hebben, komt dit GR-pad uit op een drukke asfaltweg.  
o Naar recht zie je afslag 48 van de snelweg. Wellicht heb je deze afslag genomen (of 

toch afslag 46 naar Aywaille) toen je naar de HerBerg bent gekomen.  
- Kijk erg goed uit en steek deze drukke weg recht over. Aan de overkant pik je de GR weer op 

totdat er na z`n 200 meter links twee betonnen elektriciteitspalen staan.  

- Ga hier tussen die palen door naar links en volg het eerst nog vlakke en later licht dalende 

pad (≠ GR.). Aan het einde gaat dit pad, bij wederom een betonnen elektriciteitspaal, over in 

een asfaltweggetje.  

- Volg dit dalende weggetje tot je, tussen wat huizen door, op een doorgaande asfaltweg 

uitkomt. Wederom is dit het geval bij een betonnen elektriciteitsmast.  

o Je bent nu in `Grand Trixhe` aangekomen. Het blijkt erg `Petit` te zijn. 

o Recht tegenover je staat een typisch Belgisch monument, ditmaal ter ere van een 

zevental mannen die op 07-09-1944 zijn gefusilleerd.  
 

 

D: Van Grand Trixhe naar La Rouge Minière (11 KM) 

- Ga hier rechtsaf en volg dit licht stijgende asfaltweggetje. Wat verderop blijkt het wederom 

een GR te zijn. Loop verder tot dat er net na een huis (links) met nr. 16 een doodlopend 
weggetje naar links is.  

- Ga hier linksaf (=GR). En nu moet je goed opletten! Want zo`n 50 meter verder moet je weer 

naar rechts van dit weggetje af (=GR). Dit is niet erg duidelijk, maar het komt erop neer dat je 

het onverharde (gras) pad naar rechts neemt dat pal achter de tuinen van de huizen langs 
loopt. In de begroeiing zal je wel ergens de bekende GR-tekens zien. Het pad duikt de 
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begroeiing in, om er even verder weer uit te komen. Je loopt hier rechtdoor en steekt een 

weiland over om aan het einde daarvan wederom de begroeiing in te duiken (=GR). Volg dit 

`junglepad` tot je op een T-splitsing uitkomt.  

- Ga hier rechtsaf (≠ GR) en neem het sterk stijgende bospad tot het even verder wederom op 
een T-splitsing uitkomt.  

- Ga hier rechtsaf een half verhard en stijgend bospad in. Nadat het pad weer gedaald is, komt 

het uit op een asfaltweg.  

- Ga hier linksaf en volg de weg in de richting oa. `Liege` 35. Na zo`n 100 meter is er naar 

rechts een weggetje dat `Route du Paradis` heet.  

- Ga hier rechtsaf en volg dit dalende weggetje naar het paradijs. Na zo`n 300 meter (en een 
paar bochten) steekt er naar rechts een pad af en zo`n 25 meter verder is er een Y-splitsing. 

Loop door tot aan die Y-splitsing. Dit is net voor een bord ‘voetgangers/fietsers’.  

- Houd hier links aan en het pad is nu ineens half verhard en begint te stijgen. Loop dit pad 
helemaal uit om na zo`n 1 km op een kruising met 3 asfaltweggetjes uit te komen.  

- Ga hier linksaf en volg dit dalende asfaltweggetje. Links is een weiland en rechts een grote 

tuin die wat verder blijken te behoren bij een huis met nr. 6. Loop door tot aan een 

asfaltweggetje naar rechts. Je hebt het juiste weggetje gevonden als blijkt dat je een beekje 

bent overgestoken en dat je de GR weer hebt opgepikt. Als je de bocht gemaakt hebt, blijken 
er links van je in een heel klein straatje, vier huizen te staan met de nrs. 11, 11A, 12 en 14. 

Net voorbij de huizen van dit straatje, steekt er een pad naar linksaf.  

- Neem dit sterk stijgende GR-pad dat al gauw weer blijkt te dalen. Het pad gaat nu in een 

beekdal verder. Volg dit, later weer stijgende, pad totdat het op een kruising met 3 
asfaltweggetjes uitkomt.  

- Ga hier linksaf (=GR). Dit sterk dalende weggetje komt tegenover een `chateautje` uit op een 

doorgaande weg.  

- Steek deze weg over en ga net voor de toegangspoort van het `chateautje` linksaf in de 
richting `Chapelle de Ste. Anne` (=GR). Volg dit pad door een alleraardigst beekdalletje (van 

de `Ruisseau du Pouhon`). Je komt langs een zeer uitgebreide BBQ-site. Op een bepaald 

moment buigt de GR naar links weg. Je gaat hier gewoon rechtdoor en bereikt al gauw de 

beloofde `Chapelle’.  

- Loop links langs de Chapelle verder omhoog een pad (=holle weg) met veel losse keien in.  

- Volg dit stijgende pad totdat er naar links een ander pad afsteekt. Ter verduidelijking zij 

vermeld dat dit pad een lokale wandeling volgt dat aangegeven wordt met een geel rechthoek 
op een witte ondergrond.  

- Ga dit pad naar links in. Na wat licht daalwerk komt dit pad op een asfaltweggetje uit (=GR). 

Links staan er nog wat huizen.  

- Ga hier rechtsaf en volg dit stijgende `GR-weggetje` totdat het plotseling naar rechts afbuigt.  

- Hier ga je rechtdoor een breed en onverhard bospad in (≠ GR). Stijg verder door tot je bij een 
driesprong van paden uitkomt die makkelijk te herkennen is aan een stenen kruis en bord 

waarop staat dat je het `Croix St. Christophe` op een hoogte van 350 meter hebt bereikt.  
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- Ga links van het kruis een redelijk vlak pad in. Dit pad zal verderop gaan dalen. Je loopt 

verder totdat er links in de berm van dit pad wederom een stenen kruisbeeld staat. Op dit kruis 

staat, naast tekst, ook een doodshoofd. Net na dit kruisbeeld steekt er naar links een zeer 
sterk terugdraaiend pad af. Aan het begin van dit pad wordt duidelijk gemaakt dat je de privé́ 

domeinen van het `(Chateau van) Grimonster betreedt.  

- Volg dit stijgende pad, dat hier en daar nog voorzien is van wat verwaarloosde GR-tekens, tot 

een vlak stuk in het bos met een kruising van paden.  

- Ga hier rechtdoor (B.W.B.: `Vôye des Mwèrts`, richting `Rouge-Minière`, nr. 44). Zo`n 150 

meter verder staat er weer zo`n B.W.B.  

- Ga hier rechtsaf in de richting `La Rouge-Minière, nr. 40`. Het pad zal uiteindelijk gaan dalen 
en brengt je het bos uit. Tussen weilanden daalt het verder tot aan een kruising van paden 

met wederom zo`n B.W.B.  

- Ga hier gewoon rechtdoor, wederom in de richting: `La Rouge-Minière, echter is het nu nr. 
39`. Het pad wordt een asfaltweggetje en het brengt je het al vaker vermelde dorpje binnen. 

Naast een kerk komt dit weggetje uit op een ander asfaltweggetje.  

 

 

E: Van La Rouge Minière naar Ferrières (6,5 KM) 

- Ga hier linksaf en even verder bij een Y-splitsing, met kruisbeeld, houd je wederom links aan 
(richting `Grimonster`). Je loopt nu verder rechtdoor een `doodlopende` weg in (=GR).  

- Aan het einde hiervan ga je tussen twee huizen door. De weg wordt een dalend GR-paadje 
dat uitkomt op een kruispunt van paden.  

- Ga hier linksaf (B.W.B.: `Li Bûze, richting `Grimonster`, nr. 36`). Volg dit pad tot het op een 

asfaltweggetje uitkomt.  
- Houdt hier rechts aan en volg het dalende weggetje (=GR) tot aan een groot wit huis aan de 

rechterkant.  
- Ga hier recht door (≠ GR), (B.W.B.: `Voie de Grimonster, richting Ernonheid`, nr. 35). Even 

verder ga je een beekje (De Ruisseau du Pourceau Pré) over en sta je voor de poort van het 

`Chateau de Grimonster` (nr. 3).  
- Ga voor dit hek rechtsaf en volg een breed, half verhard en stijgend bospad met 

aan de rechterkant een soort van zwemvijver. Wat verder, als het pad een bocht naar links 

maakt, steekt er naar rechts een pad af.  
- Volg dit dalende pad dat met een bocht achter de zwemvijver langs loopt. Wat verder, op een 

vlak stuk, komt dit pad uit bij weer dezelfde beek die je net bent overgestoken.  
- Houd voor deze beek links aan (blijf dus gewoon het pad volgen) om wat verderop wederom 

bij dezelfde beek uit te komen.  
- Ditmaal steek je de beek wel over, al dan niet gebruik makend van het bruggetje. Het brede 

bospad volg je naar links en zal vlak blijven en de beek volgen. Na een bocht naar rechts 

zal dit pad plots (sterk) beginnen te stijgen. Het pad volgt een beekdal. Ga verder tot er van 
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rechts een klein beekdalletje bijkomt. Zo`n 20 meter verder is er een terugdraaiend pad naar 

rechts.  
- Ga hier rechtsaf en volg dit (sterk) stijgende pad tot het op ‘n vlak stuk op ‘n viersprong 

uitkomt.  
- Steek deze kruising recht over en loop verder tot je op een doorgaande asfaltweg uitkomt 

(rechts van je staat een pompgebouwtje).  
- Steek deze weg over en ga rechtsaf. Volg deze drukke en dalende verkeersweg zo`n 100m. 

Naar links steekt er nu een pad af.  
- Ga hier linksaf (B.W.B.: `Vôye des Abrèvîres, Le Grand-Trixhe-Lantroul`, nr. 34) en volg dit 

dalende bospad tot het eerste pad naar links.  
- Ga hier linksaf (B.W.B.: `Vôye des Abrèvîres, Le Grand-Trixhe`, nr. 34). Volg dit stijgende pad 

tot aan de doorgaande weg.  
- Steek deze weg niet over maar ga meteen rechtsaf en ga verder tot er, net voor een huis, een 

asfaltweggetje naar rechts afsteekt.  
- Ga hier rechtsaf (`Lantroul`). Volg dit weggetje dat bij een huis met nr. 4 een pad wordt. Dit 

pad komt weer wat verder uit op een T-splitsing met een gravelpad.  
- Ga hier linksaf (B.W.B.: `Vôye dèl Cour di My-Belvérdère`, nr. 11) en verder omhoog tot de 

beloofde belverdere (=Uitzichtspunt met mariabeeld, schuilhutje en een picknicktafel).  
- Voorbij de belverdere ga je rechtsaf en volg je een dalend asfaltweggetje (B.W.B.: `Chemin la 

Fagnoule`, richting `Fagnoule`, nr. 38). In de bebouwde kom van dit gehuchtje kom je op een 

Y-splitsing uit.  
- Houd hier links aan (links is er een huis met nr.3). Het weggetje gaat voorbij de huizen over 

in een zeer sterk dalend pad, aanvankelijk tussen weilanden door. Dit pad komt op een 
vijfsprong van paden uit (bank).  

- Neem hier meteen het eerste pad naar rechts. Het is een wat stenig en breed pad dat 

langzaam daalt. Dit pad komt uit op een viersprong van paden.  
- Ga hier rechtdoor een redelijk vlak pad in dat net rechts van een betonnen elektriciteitspaal 

begint.  
- Volg dit pad circa 500 meter. Aan het einde wordt dit pad breder en maakt een scherpe bocht 

naar rechts.  
- Volg het naar rechtsdraaiende pad totdat je bij een huis met nr. 32 op een asfaltweggetje 

uitkomt.  
- Ga hier linksaf. Je loopt nu via de "Rue des longs Près" Ferrières binnen.  

o Je bevindt je nu in een buitenwijk van dit stadje dat luistert naar de naam "Le Houpet".  
- Dit weggetje komt uit op een wat bredere, meer doorgaande, weg. En dat tegenover een 

Mariakapelletje uit 1897.  

- Ga hier linksaf. Dit weggetje zal je (circa 400 meter lopen) naar het centrum van Ferrières 

brengen. Dichtbij het centrum passeer je het eerdergenoemde speelgoedmuseum. Samen 

met de VVV en het politiebureau maakt dat een "logisch" geheel!   
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- Wat verderop bereik je het grote plein van Ferrières. Daar vind je vast wel wat je zoekt: 

bankjes, een bushalte, diverse horeca-zaken, etc ...  

 
 

F: Van Ferrières naar My (3 KM) 

- Steek in de lengte-richting het plein over en net na het monument ter ere van "onze helden", 

loop je links van het gemeentehuis verder.  
- Blijf dit weggetje/pleintje naar links omlaag volgen. Bij de huizen met nummers 6 en 7 kom je 

weer uit op een doorgaande asfaltweg.  
- Ga hier linksaf. Loop door tot aan een Y-splitsing van wegen.  
- Hier moet je links aanhouden ("au Clocher"). Loop door tot net voorbij de kerk. Je komt weer 

uit op een andere asfaltweg, tegenover een grote boerenhoeve met opschrift "La House".  
- Ga hier linksaf en volg de grote weg. Na 400 meter zie je rechts van de weg een grote schuur 

liggen.  
- Loop voor deze schuur rechtsaf, een grindpad in. Blijf dit bochtige pad volgen.  
- Na circa 500 meter licht dalen, maakt het grindpad een scherpe bocht naar links. Ga hier 

rechtsaf en loop op de scheiding van twee akkerlanden ongeveer 250 meter richting bosrand.  
- Daar aangekomen ga je, bij een B.W.B. `V. des Roupèyes nr 23 richting la Lembrée en My`, 

het bos in. Je volgt nu een bospad dat over een soort bergrug blijkt te lopen. Wat verderop 

begint het sterk te dalen.  
- Na circa 500 meter verlaat je het bos en kom je op een doorgaande asfaltweg uit.  
- Ga hier rechtsaf. Volgens het B.W.B ga je nu in de richting "My" en "Ville". Met deze weg ga je 

een beek (de Lembree) over. Volg deze verkeersluwe, stijgende weg. Na een haarspeldbocht 

naar links maakt deze weg een bocht naar rechts.  
- Ga in deze bocht, bij een Mariabeeldje onder een boom, linksaf een half verhard pad in. 

B.W.B.: Voye de bwè djiârd nr. 79" in de richting "My". Langs wat woonhuizen komt dit pad uit 

op een asfaltweggetje. Je bent nu weer terug in My. Loop verder tot aan een T-splitsing 

bij een huis met nr.1  
- Ga hier rechtsaf. De weg gaat stijgen. Neem de eerste weg naar links. Als het goed is, loop je 

weer recht op de oude lindeboom af.  
 

 

Van My naar Sy (6 KM) 

- Op de driesprong met de oude lindeboom ga je dus rechtsaf. Loop deze weg helemaal uit tot 
een T-splitsing. Daarbij passeer je weer de "bron met waterloop" uit het begin van deze route. 

o Naar links zie je nu de ingang van het "Ancien Chateau Ange Wibin-Gillard". Helaas 
voor je, is deze kasteelhoeve niet te bezichtigen.  

- Ga hier rechtsaf en loop tussen de statige platanen door omhoog naar de doorgaande weg.  
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- Steek deze weg recht over. Ga verder tussen wat huizen door tot aan een T-splitsing.  

- Ga hier linksaf en blijf de weg volgen, eerst nog tussen wat huizen door. Daarna wordt de weg 
een behoorlijk stijgende holle weg. Als de weg weer wat vlakker wordt, kom je uit bij een 

kruising van paden en weggetjes.  

o Dit punt is wederom makkelijk te herkennen aan de 3 bomen, 2 kruisen en 1 bank. 

Maar nu aan je rechterhand. (Je bent ook weer terug op een hoogte van 270 meter!)  

- Ga hier linksaf. B.W.B.: `Ballade des Lapins`. Even verder zal het pad beginnen te dalen. 
Blijf dit pad volgen totdat er van links een pad bijkomt. Op dit punt zal je een bankje 

aantreffen.  

o Deze plek heet "Camp des Hussards 1794". Volgens het info-bord is dat omdat hier 

in 1794 een regiment van wel 2000 militairen van het Oostenrijkse leger gebivakkeerd 

heeft. Op deze hoogte van 240 meter hadden ze, i.v.m. de verdedigbaarheid van dit 
kamp, een goed uitzicht op de omgeving en dat vinden militairen doorgaans wel 

prettig.  

- Je verlaat deze "kampeerplaats" door het pad in dezelfde richting te blijven afdalen. B.W.B.: 

"Vôye dè Tîdje di Vèye nr. 82". In de richting "Vieuxville". Je komt uit op een asfaltweggetje.  

- Ga hier rechtsaf en volg dit stijgende weggetje. Even verder, bij een bankje onder bomen, 

staat een B.W.B. met daarop "Route de Sy nr. 101". Volg de weg in die richting. Als de weg 

een bocht naar rechts gemaakt heeft zie je zo'n 200 meter verder een pad naar links afsteken.  

- Ga hier linksaf. B.W.B.: Vôye del Hedes Labons Longe Palonge". Zo'n 50 metr verder kom je 
bij een Y-splitsing. Je moet hier links aanhouden. Bij een volgende Y-splitsing houd je rechts, 

het smallere pad, aan.  

- Wat verder ga je rechtdoor bij een B.W.B.: richting "Palogne". Loop verder tot een T-splitsing.  

- Ga hier rechtsaf richting B.W.B.: `nr 99`, richting `Palogne-Sy`.Volg dit soms sterk dalende 

pad totdat je op een asfaltweggetje uitkomt. Blijf hierbij de GR-tekens volgen en neem geen 

afsteker.  

o Je bent nu weer in het dal van de Lembrée.  

- Ga op de weg linksaf. B.W.B.: "nr. 89 richting Logne". Even verder zie je rechts, bij een 

bankje, een boomstambruggetje over het riviertje. Steek met behulp van dit bruggetje het 

riviertje over.  

o Het kan zijn dat het bedoelde bruggetje er niet is. Loop dan terug naar de weg en ga 
linksaf. Volg de weg tot aan een stenen brug over dezelfde beek. Ga dan verder over 

het parkeerterrein tot je de tennisvelden aan je rechterhand bent gepasseerd. Ga na 

deze tennisbanen rechtsaf. Lees nu hieronder af (*)  

- Volg het gravelpad naar rechts totdat je op een verharde weg uitkomt.  

- Ga hier rechtsaf. Als je dit pad helemaal bent uitgelopen en een hertenkamp bent gepasseerd, 
kom je uit bij het pittoreske "Ferme de Pâlogne".  

o Als je al meer wandelingen uit deze serie hebt gemaakt dan weet je inmiddels dat je 

op het terras van deze `Ferme` heerlijk kunt genieten van een drankje. 

- Loop, vanaf het terras, langs de groen-witte slagboom in de richting van de tennisbanen.  

- Ga net voor de tennisbanen linksaf.  
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- (*) Ga m.b.v. de voetgangersbrug de Ourthe over. Aan de andere kant van de rivier loop je nu 

stroomafwaarts verder. Volg dit pad zo’n 2 km langs de rivier tot aan de spoorbrug.  

- Ga onder de spoorbrug door en meteen linksaf tegen het talud omhoog. Steek m.b.v. de 
voetgangersbrug de rivier weer over. Loop het pad verder af tot aan de asfaltweg in Sy. Ga 

hier linksaf en volg deze asfaltweg, Na zo'n 200 meter zie je rechts weer de HerBerg.  

 

Einde 
 

 

 


